
STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD

Tid: 14. mars 2016 kl. 18.00-20
Sted: Keims Gård -  hos Feste Landskap, Tordenskjoldsgate 6, Porsgrunn

Til stede: Gunn Marit Christenson, Bente Brathen, Lene Kleven, Bjarne Nærum, Anne Mjelva, Maja Ditlefsen, Helen Brorsen samt
Anna Sofie Willumsen og Endre Løwe

Forfall:
Møteleder:  Gunn Marit Christenson
Referent: Anna Sofie Willumsen

Sak Ansvar Aktivitet

Sak 14/16  Godkjennelse av møteinnkalling og referat – 22.feb. 2016

Referatet godkjent uten bemerkninger. Alle

 

Sak 15/16 Velkommen til det nye styre

Styret er et arbeidende styre. Dvs der er delt ansvar i styret og hver og en har et eller flere 
ansvarsområder, som de tar vare på i løpet av året.



Gunn-Marit Christenson: har vært med fra før starten og er styreleder. 

Bjarne Nærum, har vært med fra før starten -  og sittet i styret siden starten

Bente Bråthen – har sittet i styret på Århus Andelsgård i 2 år og begynte i OA som daglig leder, er nu 
nestleder i styret. Sitter som prosjeksleder for Bydyrkerne og har også ansvaret for regnskapet.Anne 
Mjelva – bor på Osebakken. Har vært med på andelsgården fra start og med i styret et år. Opptat av 
at åkeren skal gjøres tilgjengelig for andelshavere og andre.

Lene Kleven – har vært med på andelsgården i 2 år og med i styret 1 år. Har hatt ansvar for Grønne 
Fingre og er nu på aktiviteter rundt verving av andelshavere.

 Helene Brorsen – represenant for Osebakken Vel. Ny i styret.

Maja Ditlefsen – valgt inn i styret på årsmøtet. 

I tillegg til styret var også gartner Endre Løwe og daglig leder Anna Sofie til stede.

Sak 16/16  Årskalender -utsettes til neste styremøte

Fordeling av oppgaver 

Aktiviteter, roller og ansvarsfordelinger internt i styret. 
Årskalender ved heftet. Finnes også i  Dropbox:

 https://www.dropbox.com/s/td493cw6gv09png/Årskalender 2016.xls?dl=0

Sak 17/16 Grupper og dugnad i åkeren – utsettes til neste styremøte

På årsmøtet var der forslag om å gi andelshaverne mer konkrete oppgaver i åkeren, da det er enklere 
å ha ansvar for en liten del av åkeren enn å ha overblikk. Dette kan gjøres via ulike grupper, som har 
ulike oppgaver. Ønske om selv å kunne velge gruppe.

https://www.dropbox.com/s/td493cw6gv09png/%C3%85rskalender%202016.xls?dl=0


Grupper – hvilke har vi bruk for og hvordan organiserer vi det?

Frøgruppe: så til forkultivering, høste, tørre og oppbevare

Kålgruppe: plante kål, når du er klar til å bli plantet i åkeren?

Gulerøtter: -luke og tynne

Urtegruppe: 

Gresgange: klippe gressgange

Kompostgruppe:  

Fikse og ordne: 

Arrangementsgruppe: sosiale arrangementer i åkeren

Oppskrifter

Skilte/informasjon i åkeren

??

Deltakerne på årsmøtet var positive til et antall dugnadstimer i åkeren for alle andelshavere. Der blir 
ingen registrering og ingen sanksjoner med vennlige oppfordringer til å bidra til felleskkapet.

Dugnad – hvordan organiserer vi det i år?

Sak 18/16  Oppstart i åkeren

1. Forkultivering – vi skal i år forkultivere i container, som står hos Ralle AS på Raset i Skien. Den 
skal i første omgang ryddes, så den kan rigges med lys mv.



→ Bente, Anne og Fie: tirsdag d. 29. kl. 17.30  
→ Gunn Marit,. Maja, Fie: onsdag d. 30. kl. 17  - hvis nødvendig

Øvrige saker utsettes til neste styremøte

2. Klargjøring i åkeren – spredning av kompost og fresing – før gartneren starter, hvis været arter 
seg. Hvordan gjør vi det?

3. Veksttunnelen – hvordan får vi denn opp? Fint om den kommer opp tidlig, da vi skal se om alle 
stumper er der – og vi mangler plast til den.

4. Informasjon og skilting i åkeren - 

Sak 19/16 Bydyrkerne  - utsettes til neste møte

Status og videre arbeide med prosjektet

Orientering om prosjektet og neste skritt videre.

Sak 20/16 Arrangementer

 Workshop med kunsthallen d. 17. mars + arrangement d. 20. mars: kompostering av plast kl. 
17-19
Kunsthallen og OA har samarbeidet ift å rekruttere barn og voksne til workshopen. Den er nu 
fuldtegnet. 

 Hel økologisk kveld på Biblioteket d. 17. mars kl. 18-21 – andelsgården har ca 45 minutter til 

 



rådighet: 
Vi tar utgangspunkt i et år på andelsgården – års syklus.
→ Gunn-Marit og Fie lager presentasjon
→ Lene og Bente står for verve aktivitet i pausene 
→ Maja og Anne hjelper folk med å lage papirpotte og så frø, som de kan ta med hjem 
→ Fie og Bente medbringer PotMaker (Biblioteket sørger for frø og såjord)

→ Bjarne tar kontakt til Biblioteket vedr. Presse). 

Vi møtes kl. 17 på biblioteket

 Oppstartsmøte – informasjonsmøte for gamle og nye andelshavere? - utsettes til neste 
styremøte
- hva skal vi ha i åkren, påmelding til grupper mv? - utsettes til neste styremøte

Sak 21/16 Spørreundersøkelse til andelshaverne – utsettes til neste møte

Vi har tidligere talt om en spørreundersøkelse til andelshaverne med inspirasjon i den, som 
Dysterjordet har brukt. 

https://www.dropbox.com/s/mhxqtzqu10szpb2/Sporreundersokelse_dysterjordet_andelslandbruk
%202015.odt?dl=0

Når er riktig timing?
Noe særlig vi gjerne vil spørre andelshaverne om?

Sak 22/16 Evt
Intet til evt.

https://www.dropbox.com/s/mhxqtzqu10szpb2/Sporreundersokelse_dysterjordet_andelslandbruk%202015.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhxqtzqu10szpb2/Sporreundersokelse_dysterjordet_andelslandbruk%202015.odt?dl=0


Gunn Marit Christenson Bjarne Nærum

Lene kleven Helene Brorsen

Anne Mjelva Anne Maja Ditlefsen


